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ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВЈЕШТАЈ О ДЕЈСТВУ НА ДАН 14. ЈУЛИ 2021. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: По висини јачање југозападног струјања на предњој страни
циклона који се продубљава у Ђенови и премјешта на сјевер према Алпима. У приземљу утицај
ослабљеног фронта који ће се таласати на крајњем западу Балкана. Ујутро ведро и сунчано у
већини предјела, осим запада гдје је облачно уз услове за пролазну кишу или пљусак. Уска зона
компактније облачности ће пријеподне и током дана прећи од југозапада и запада, централним
појасем и сјевером земље, дајући повремено слабу краткотрајну кишу или пљусак, а биће услова
и за грмљавинске процесе. Због нестабилне временске ситуације систем противградне заштите је
преведен у стање приправности дана 14.07.2021. године у временском периоду
08.00 – 18.00 часова.

2. Дозволе: Дозвола за дејство је добијена од ФИЦ (Центар летних информација)
Бања Лука у периоду 15.51 – 17.14 часова.

3. Радарско праћење: Од јутарњих часова радарским системима пратимо облачност око
Бихаћа, која се у југозападној струји премјешта на запад и локално даје умјерене пљускове са
грмљавином. Од 15 часова интензивно пратимо нове конвективне развоје око Бања Луке, који се
премјештају према сјеверу, сјевероистоку. Изнад обронака Козаре једна облачна ћелија јача и
краткотрајно достиже методолошке критеријуме за дејство, те на њу превентивно дјелујемо
противградним ракетама. Након тога центар остаје у праћењу слабих пљускова око Дрине.

4. Дејство: У периоду 16.41 – 16.46 часова дејствовало је 5 противградних станица и
испаљено укупно 10 противградних ракета на територији локалне управа Градишка.

5. Закључак: Данашњи процеси се генеришу пртежно у западном дијелу брањеног подручја
као последица тек формирања ђеновског циклона. Умјерене вриједности параметара
нестабилности су дозвољавале генерисање ћелија краћег животног циклуса. У западном дијелу
Републике Српске радили су приземни генератори у периоду 12 – 14 часова. Од стране стријелаца
на терену пријављене су само појаве краткотрајне кише или пљуска.
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